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BİYOTEKNOLOJİ 
 
Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamını veya bir 
parçasını kullanarak yeni organizma elde etmek, var olan 
organizmanın genetik yapısında istenilen yönde 
değişiklik yapmak amacı ile kullanılan yöntemlerin 
tamamına biyoteknoloji denir. 
 

 Kanser, AIDS gibi pek çok hastalığın tedavisi ve 
önlenmesinde kullanılacak ürünlerin kullanıması 

 Büyüme geriliği, bulaşıcı hastalıklara karşı 
koyacak proteinlerin üretilmesi 

 Hasar görmüş omuriliğin ve beyin hücrelerin 
onarılması 

Gibi pek çok yararlı olaylar biyoteknoloji tarafından 
gerçekleşmektedir. 
 

 

 
Büyüme hormonları, aşılar, antibiyotikler, insülin, 
ekmek, limon tuzu, aseton, alkollü içecekler, temizlik 
malzemeleri biyoteknolojik yöntemle üretilmektedir. 
 
Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri 
tarafından gerçekleştirilir. Genetik mühendisleri, 
genlerle ilgili detaylı çalışmalar yaparak elde ettikleri 
sonuçları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir. 
 
Genetik Mühendisliği  
 
Dış etkiler ile canlının kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek, 
onlara yeni işlevler kazandırılmasıyla ilgili araştırmalar 
yapan bilim dalına genetik mühendisliği denir. 
 
Genetik mühendisliği genlerin ayıklanması, çoğaltılması, 
değiştirilmesi başka bir canlınınkiyle birleştirilmesi ya da 
başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalarla uğraşır. 
Bilim insanları bu çalışmalarıyla hastalık ve böceklere 

dayanıklı yeni bitkiler ve hayvanlar oluşturulabiliyor. 
Endüstriyel atıkları yiyebilen bakteriler üretilebiliyor. 
Canlıları klonlayabiliyor. 
 
Genetik Mühendisliğinin Uygulamaları 
 
Gen Haritasının Çıkarılması: DNA’daki organik bazların 
dizilişlerinin çıkartılması anlamına gelir. İnsan DNA’sında 
3.2 milyar baz olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda 
hangi genin ne anlama geldiği bulunacak. Hastalıklara 
neden olan genlerin bulunup müdahale etme şansı 
doğacaktır. 
 
DNA Testi: Parmak izi gibi her canlının DNA’sındaki baz 
dizilişi farklıdır. Bundan yola çıkarak suçluların tespit 
edilmesi kolaylaşmaktadır. Ayrıca genetik hastalıkların 
tespitinde de kullanılmaktadır. 
 
Gen Aktarımı: Genetik mühendisleri, bakterileri 
kullanarak bir canlıya ait geni başka bir canlıya aktarmayı 
ve genin sayısını artırmayı başarmışlardır. Örneğin gen 
aktarımı sayesinde bakterilerin insülin hormonu 
üretmesi sağlanmış ve bu hormon, şeker hastalığının 
tedavisinde kullanılmıştır. Genetik alanında yapılan bu 
tür çalışmalar ile genetik hastalıkların tedavi edilmesi 
mümkün olabilecektir. 
 

 
 
 
Islah: İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan 
ırklarının elde edilmesi ıslah çalışması olarak adlandırılır. 
Bu yöntemde istenmeyen özellikler yapay seçilim 
yapılarak ayıklanıp istenilen amaca yönelik olanların bir 
araya getirilmesi sağlanır. İnsanlar, aynı türün farklı 
özelliklerine sahip bireylerini çaprazlayarak, çeşitli 
özellikler bakımından atalarına göre daha üstün yavrular 
elde etmişlerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı 
canlıların genleri kullanılarak ıslah çalışmaları 
yapılabilmektedir. Örneğin sıcak ortamda yetişen bir 
çilek bitkisine soğuğa direnç gösteren bir canlının bazı 
genleri aktarılarak soğuğa dirençli çilekler elde 
edilebilmiştir. Zor ve olumsuz koşullara dayanıklı, kaliteli 

besinler ıslah çalışmaları sayesinde üretilebilmektedir. 
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Klonlama: Bir canlının genetik kopyasının üretilmesidir. 
İlk hayvan klonlanması 1996 yılında Dolly adında 
koyunda olmuştur. Herhangi bir beden hücresine 
dönüşebilecek hücrelere kök hücre denir. Kök hücre 
klonlayıp organ geliştirmek  artık mümkün fakat bu 
çalışmalarla ilgili tartışmalar devam etmektedir. 

 
Aşılama: Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun 
zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. 
Bu sayede vücut, verilen mikrobu tanır ve ona karşı 
savunma elemanı oluşturur. Böylece hastalık etkeniyle 
karşılaştığında onunla kolayca savaşabilir. Günümüzde 
birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır. 
Hepatit B, kızamık, zatürre aşılama yoluyla önlenebilen 
hastalıklardandır. Aşılama yönteminin gelişmesiyle 
mikroorganizmanın tamamı değil sadece genleri aşıya 
katılabilmektedir. Bu uygulamada dokulara, mikrop veya 
vücut için yabancı protein genlerini taşıyan DNA 
vektörleri (taşıyıcıları) yerleştirilir. Bu şekilde hazırlanmış 
hücrelerde üretilen maddeler ile bağışıklık sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
Aynı zamanda modern genetik mühendisliği ve 
biyoteknoloji uygulamaları sonucu kişinin genetik 
yapısına uygun aşı üretilmesi hedeflenmektedir. 
 
Tıptaki Yararları: hastalıklara neden olan genlerin 
değiştirilmesi veya hastalığı engelleyecek genlerin 
insanlara verilmesi tıptaki kullanım alanlarından yalnızca 

bir tanesidir. İlaç yapımında çeşitli bakteriler 
kullanılmaktadır. 
 
Tarımda ve hayvanlarda uygulamalar: Genetiği 
değiştirilmiş bir çok bitki ve hayvan ortam koşullarına 
dayanıklı hale getiriliyor. Besin değeri ve içeriği 
değiştirilen canlılar oluşturuluyor. İstenilen karakteri elde 
etmek için istenilen özellikte canlılar çaprazlanır. Buna 
türlerin ıslahı denir. 
 
          
 
 Biyoteknolojik Uygulamaların İnsanlığa Etkisi 
 

Genetik alanında yapılan çalışmaların temel amacı 
insanlığa yararlı olmaktır. Genetik mühendisliğindeki 
gelişmeler sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak 
modern teknoloji sayesinde günlük hayatımızda yer alan 
pek çok ürün elde edilmektedir. Biyoteknoloji 
uygulamaları sonucunda yeni ve kaliteli ürünlerin 
yapılması da hedeflenmektedir. 
 

Ürünlerin besin değerlerini arttırma, raf ömrünü uzatma, 
çeşitli böcek ve hastalıklara karşı dirençlerini artırma gibi 
işlemler için biyoteknolojik uygulamalardan yararlanılır. 
Bu amaçla kanola, soya, domates ve birçok tahılın 
genetiği değiştirilmektedir. 
 
Biyoteknolojik uygulamalar tıp alanında birçok yeniliği 
beraberinde getirmiştir. Yapay organ üretimi, aşı üretimi 
bunlardan bazılarıdır. Biyoteknoloji kullanılarak canlıların 
istenilen özellikleri alınıp istenilmeyen genler seçilebilir. 
Sonuçta sadece istenilen özelliklere sahip canlıların 
yetiştirildiği bu yönteme yapay seçilim adı verilir. Kök 
hücrelerden yararlanılarak çeşitli hastalıkların tedavi 
edilmesi de tıp alanında kullanılan bir başka  
biyoteknolojik yöntemlerdendir. 
 
Çevre kirliliğinin önlenmesinde de biyoteknolojiden 
yararlanılmaktadır. Günümüzde çeşitli organizmalar 
sayesinde göl, bataklık, kumsal gibi alanlar 
temizlenebilmektedir. Biyoteknolojinin yararları bunlarla 
sınırlı değildir. Bu yöntem kullanılarak su ve leke 
tutmayan kumaşlar üretilmiştir. Bu ürünler tekstil 
sanayisinde önemli bir yere sahiptir.  
 
Biyoteknolojik uygulamalardan biri olan genetiği 
değiştirilmiş organizma üretimi, çeşitli kolaylıkların yanı 
sıra olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Örneğin 
doğal besin tüketimine alışan insan vücudu, farklı genetik 
yapıdaki besinleri yabancı madde olarak algılayabilmekte 
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ve alerjik reaksiyonlar gösterebilmektedir.  
 
Tarımda kullanılan biyoteknolojik uygulamalar bitkilerin 
tadını, kokusunu ve görüntüsünü değiştirebilmektedir. 
Bitkilerle beslenen canlılar bu bitkileri farklı 
algılayabilmekte ve besin olarak kullanmamaktadır. 
Sonuçta besin zincirinin aksaması söz konusu olmaktadır. 
Ayrıca bu bitkilerin polenleri organik tarım yapılan 
alanlara taşınarak buradaki bitkilerin yapısını da  
etkilemektedir.  
 
Bir başka olumsuzluk ise yabani otlarla ilgilidir.  
Biyoteknolojik yöntemlerle direnç kazanan bitki genleri, 
tozlaşma yoluyla yabani otlara ulaşabilmekte ve sonuçta 
böceklere karşı dirençli otlar yetişebilmektedir. 
Ayrıca bu otlarla beslenen bazı canlılar zehirlenip 
ölmektedir. 
 
Sazan balığı, çilek, domates gibi besin olarak tüketilen 
canlılara büyümelerini artıracak genler aktarılarak 
kısa sürede daha büyük boyda ürünler elde edilmiştir. 
Benzer şekilde kutupta yaşayan bir hayvandan alınan 
gen, domates ve karpuz gibi sıcak ortamda yaşayan 
bitkilere aktarılmış; böylece bu bitkilerin soğuğa karşı 
daha dirençli olmaları sağlanmıştır. Benzer uygulamalar 
hayvanlarda da yapılmış ve hem et hem süt bakımından 
daha verimli inekler elde edilmiştir. Kısa vadede olumlu 
gibi görünen bu uygulamaların sağlık üzerine etkisi, 
önümüzdeki 50-80 yıl arasında daha iyi anlaşılabilecektir. 
 
Biyoteknoloji sayesinde bir zamanlar hayal bile 
edilemeyecek ürünler geliştirilmiştir. Bu ürünler hızla 
günlük yaşamda yer almaktadır. 
 
Genetik Mühendisliğinin Tartışılan Yönleri 
 
Çalışmalar doğal dengeyi bozup daha büyük sorunlara 
neden olabilir. Ekonomik açıdan bazı küçük kuruluşlara 
zarar verebilir. Sonsuz yaşam insanların klonlanması 
nüfus artışı, kıtlık ve devamında savaşlar meydana 
getirebilir.  
 


